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Sieć współpracy organizacji pozarządowych

pogranicza polsko-niemieckiego na rzecz ochrony klimatu

Netzwerk deutsch-polnischer

Egzemplarz bezpłatny
Kostenloses Exemplar

Nichtregierungsorganisationen für den Klimaschutz im Grenzgebiet

Polsko-niemiecka Sieć współpracy organizacji pozarządowych na rzecz ochrony klimatu!
Polnisch-deutsches Kooperationsnetzwerk von Nichtregierungsorganisationen
für den Klimaschutz!
•

•

•

zrzeszamy
podmioty
z
polsko-niemieckiego
pogranicza
zaangażowane w aktywność społeczną, którym bliska jest współpraca
i działalność z poszanowaniem ochrony środowiska,
dzielimy się doświadczeniami, spostrzeżeniami i pomysłami. Pokazujemy
aktywne organizacje, profesjonalne działania i dobre projekty, do których
warto się przyłączyć,
realizujemy projekt w ramach którego: dowiesz się jak rozwinąć swoją
działalność i jak ją finansować, pozyskasz nowe pomysły, będziesz mógł
promować swoją organizację a przede wszystkim poznasz wielu nowych
ludzi i zdobędziesz ciekawe kontakty.

•

•

•

Wir vereinigen die Einrichtungen aus dem deutsch-polnischen Grenzgebiet
zur sozialen Tätigkeit, die mit der Zusammenarbeit und den Aktivitäten mit
Achtung vor dem Umweltschutz vertraut sind.
Wir werden unsere Erfahrungen, Einsichten und Ideen teilen.
Wir werden aktive Organisationen, professionelle Aktivitäten und gute
Projekte zeigen, die es wert sind, sich daran zu beteiligen.
Wir entwickeln ein Projekt, in dem Sie erfahren, wie Sie Ihr Unternehmen
entwickeln und finanzieren können, Sie gewinnen neue Ideen, Sie
können für Ihre Organisation werben und vor allem werden Sie viele neue
Leute kennen lernen und interessante Kontakte gewinnen.

Co się dzieje w projekcie? / Was passiert im Projekt?
Powstała sieć współpracy
Ein NGO-Kooperationsnetzwerk wurde
eingerichtet
W dniach 02-03 października w Kolesinie koło Babimostu (Dwór Kolesin) odbył się Kongres Założycielski Sieci Współpracy organizacji pozarządowych pogranicza polsko-niemieckiego na rzecz ochrony klimatu. To pierwsze tak duże
wydarzenie projektu dofinansowanego z programu Interreg Va Brandenburgia-Polska (oś 4) w którym uczestniczyło ponad 80 osób z obu krajów.
Zebrani podjęli uchwały o utworzeniu Sieci oraz powołaniu ich organów,
a także wysłuchali kilkunastu prelekcji na temat działalności trzeciego sektora
i współpracy transgranicznej.
W drugim dniu Kongresu był czas na rozmowy o współpracy i rozwoju Sieci
a także zwiedzenie lokalnej Winnicy oraz rozmowy o klimacie na Odrze (przejazd barkami).
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział w Kongresie!
Am 02. und 03. Oktober fand der Gründungskongress des Kooperationsnetzwerks
für NGOs der polnisch-deutschen Grenzregion für den Klimaschutz in Kolesin bei
Babimost (in Dwór Kolesin) statt. Dies ist die erste derartige Großveranstaltung
eines durch das Programm Interreg Va Brandenburg - Polen, Achse 4, finanzierten
Projekts mit mehr als 80 Teilnehmern aus beiden Ländern.

Die Teilnehmer verabschiedeten Resolutionen zur Einrichtung des Netzwerks und
zur Ernennung ihrer Gremien und hörten mehrere Vorträge über die Aktivitäten
des dritten Sektors und über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit.
Am zweiten Tag des Kongresses war Zeit, über Kooperation und
Netzwerkentwicklung zu sprechen, den örtlichen Weinberg zu besichtigen und
über das Klima an der Oder (Kahnfahrt) zu sprechen.
Wir möchten uns bei allen Teilnehmern für ihre aktive Teilnahme am Kongress
bedanken!
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Pracowały grupy robocze

Pierwsze mikroadaptacje gotowe

Arbeitsgruppen arbeiteten

Die ersten Mikroadaptionen sind fertig

W czerwcu 2021 odbyły się online końcowe spotkania czterech grup roboczych działających przy utworzonej Sieci Współpracy Organizacji Pozarządowych pogranicza polsko-niemieckiego na rzecz ochrony klimatu.
Uczestnicy spotkań pracowali nad nowymi pomysłami, które będzie można realizować w przyszłości na rzecz ochrony klimatu. Nie zabrakło także tematów
związanych z ochroną pszczół. Każda z grup odwiedziła Pszczelarnię Słodnik
należącą do Fundacji APIS będącej członkiem Sieci. Celem prac wszystkich
grup (ochrona klimatu, efektywność energetyczna, odpadów, leśna) jest wymiana doświadczeń i opiniowanie produktów projektu oraz doradztwo w zakresie ich realizacji.
Im Juni 2021 fanden Online-Abschlusstreffen von vier Arbeitsgruppen statt, die
im etablierten Netzwerk der Zusammenarbeit von NGOs der polnisch-deutschen
Grenzregion für den Klimaschutz tätig sind.
Die Teilnehmer der Treffen arbeiteten an neuen Ideen, die in Zukunft für den
Klimaschutz umgesetzt werden können. Es gab auch Themen rund um den Schutz
der Bienen. Jede Gruppe hat die Imkerei Słodnik besucht, die zur Stiftung APIS,
dem Mitglied des Netzwerks, gehört. Ziel der Arbeit aller Gruppen (Klimaschutz,
Energieeffizienz, Abfall, Forstwirtschaft) ist der Erfahrungsaustausch und
die Stellungnahme zu den Projektprodukten sowie die Beratung bei deren
Umsetzung.

Drzewa odgrywają ogromną rolę w środowisku, w którym żyjemy. Poprzez pochłanianie dwutlenku węgla poprawiają skład powietrza. Oprócz tego, sadzenie drzew przynosi też wiele innych korzyści:
• drzewa są środowiskiem życia wielu zwierząt,
• oczyszczają powietrze z toksycznych gazów i pyłów,
• zatrzymują wody opadowe,
• wzbogacają powietrze o substancje lotne,
• chronią przed hałasem,
• urządzone tereny zadrzewione obniżają poziom stresu i agresji,
• przyczyniają się do rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej,
• wpływają na poprawę stanu zdrowia.
W naszym projekcie lokalizację nasadzeń wykonano po polskiej stronie w porozumieniu z samorządami lokalnymi gmin Tuplice i Strzelce Krajeńskie. Dzięki temu 200 buków posadzono w miejscowościach: Gręzawa, Chełmica, Drzeniów i Łazy (gmina Tuplice) i w mieście Strzelce Krajeńskie.
Bäume spielen eine große Rolle in der Umwelt, in der wir leben. Durch die
Aufnahme von Kohlendioxid verbessern sie die Zusammensetzung der Luft.
Darüber hinaus bringt das Pflanzen von Bäumen viele weitere Vorteile:
• Bäume sind das Lebensumfeld vieler Tiere,
• sie reinigen die Luft von giftigen Gasen und Staub,
• halten Regenwasser zurück,
• reichern die Luft mit flüchtigen Substanzen an,
• schützen vor Lärm,
• eingerichtete Waldgebiete bauen den Stress und die Aggression ab,
• tragen zur Entwicklung von Gemeinden und lokalen Gemeinschaften,
• verbesstern die Gesundheit.
In unserem Projekt wurde der Standort der Anpflanzungen auf der polnischen
Seite in Absprache mit den lokalen Regierungen der Gemeinden Tuplice und
Strzelce Krajeńskie vorgenommen. Infolgedessen wurden 200 Buchen in den
folgenden Städten gepflanzt: Gręzawa, Chełmica, Drzeniów und Łazy (Gemeinde
Tuplice) und in der Stadt Strzelce Krajeńskie.

Publikacje leśne – bezpiecznie do lasu na
brandenbursko-polskim pograniczu
Waldpublikationen: Sicher im Wald an der
brandenburgisch-polnischen Grenze
Dzięki realizacji projektu wydane zostały dwie cenne publikacje związane
z lasem. Pierwsza z nich to Poradnik Leśny zawierający podstawowe informacje związane z lasem: organizacja wycieczki do lasu (wyżywienie, ubiór,
plan, akcesoria), pierwszej pomocy w lesie, występujących zagrożeń, grzybów,
czytania map, komunikacji w lesie, owoców i roślin z lasu, ale też kontaktów
z mieszkańcami lasu.
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Drugą publikacją jest wydrukowany poradnik turystyczny - Zielony Region
w którym znajdziemy wykaz i opis miejsc związanych z lasem i przyrodą, które
warto odwiedzić na pograniczu polsko-niemieckim. Dowiemy się w nim o znaczeniu lasów dla regionu, gospodarki leśnej służącej ochronie klimatu a także
poznamy konkretne obiekty związane z edukacją leśną, parki, muzea, rezerwaty i inne leśne atrakcje pogranicza polsko-brandenburskiego.
Zachęcamy do pobrania publikacji zarówno tych w wersji papierowej (od Partnerów projektu) jak i elektronicznej ze strony internetowej projektu.
Dank der Umsetzung des Projekts wurden zwei wertvolle Publikationen zum
Thema Wald herausgegeben. Die erste ist der Waldführer, der grundlegende
Informationen zum Wald enthält: Organisation eines Ausflugs in den Wald
(Verpflegung, Kleidung, Plan, Zubehör), Erste Hilfe im Wald, auftretende Gefahren,
Pilze, Karten lesen, Kommunikation im Wald, Obst und Pflanzen aus dem Wald,
aber auch Kontakte zu Waldbewohnern.
Die zweite Publikation ist ein gedruckter Reiseführer, Grüne Region, in dem wir
eine Liste und Beschreibung von Orten finden, die mit Wald und Natur verbunden
sind und die es wert sind, im deutsch-polnischen Grenzgebiet besichtigt
zu werden. Darin erfahren wir etwas über die Bedeutung der Wälder für die
Region, die Waldbewirtschaftung, die dem Klimaschutz dient, und wir lernen
konkrete Objekte der Waldpädagogik, Parks, Museen, Reservate und andere
Waldattraktionen der polnisch-brandenburgischen Grenzregion kennen.
Wir ermutigen Sie, die Publikationen herunterzuladen, sowohl in gedruckter
Form (bei den Projektpartnern) als auch elektronisch von der Projekt-Website.

Członkowie sieci / Netzwerk-Mitglieder
Fundacja COOLTURA

Kohäsionsfonds im Rahmen des Operationellen Programms Technische Hilfe
2014-2020 teilnahmen.

(Stiftung COOLTURA)
ul. Podgrzybkowa 3, Glinik
66-446 Deszczno
Facebook/FundacjaCOOLtura
Tel. +48 662 154 374

Fundacja COOLtura powstała w 2016 roku i początkowo była wsparciem działalności klubu muzycznego C-60 w GorzowieWlkp., gdzie w pierwszej kolejności
koncentrowaliśmy się wokół działań o charakterze kulturalnym. Naszpierwszy
projekt jaki zrealizowaliśmy to „Mobilny Dom Kultury” finansowany ze środków
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który polegał na organizacji
wydarzeń kulturalnych na terenach wiejskich powiatu gorzowskiego.
Od tego czasu w zasadzie skupiamy się na
rozwoju obszarów wiejskich i działalności
na rzecz kobiet. Do tej pory udało nam się
m.in. pozyskać środki na budowę nowej
infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Glinik. Ostatnio otrzymaliśmy również
fundusze w ramach projektu Fundacji PZU
„Pomoc ToMoc” na realizację pilotażowego projektu poprawy bezpieczeństwa
w miejscowości Glinik poprzez montaż
ulicznych lamp solarnych. We wrześniu
ubiegłego roku zorganizowaliśmy konferencję „Fundusze Europejskie - drogą do
sukcesu każdej kobiety” przy udziale środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 - 2020.

Bisher haben wir hauptsächlich Projekte durchgeführt, aber jetzt wollen wir
unsere Organisation weiterentwickeln, deshalb haben wir uns der Aktion
unter der Schirmherrschaft der Batory-Stiftung „Maszgłos“ (Ihre Stimme)
angeschlossen, um unsere für die Sozialarbeit notwendigen Kompetenzen
und Kenntnisse zu erweitern. Wir sind auch Mitglied des polnisch-deutschen
Kooperationsnetzwerks von Nichtregierungsorganisationen, dank dessen wir
die Möglichkeit haben, neue Kontakte zu knüpfen. Wir möchten unsere Erfahrung
bei der Beschaffung von Geldern für die Zwecke lokaler Gemeinschaften bei der
Umsetzung neuer Projekte nutzen.

Fundacja Pięknolesie
(Stiftung Pięknolesie)
Sieniawa Żarska 191
68-213 Lipinki Łużyckie
www.facebook.com/fundacjapieknolesie
www.fundacjapieknolesi.wixsite.com/fundacjapieknolesie
Tel. +48 (68) 374 22 34, +48 606 706 627

Fundacja Pięknolesie działa od grudnia 2016 roku i zrealizowała dotychczas
ponad 30 projektów. Projekty te są skierowane głównie do młodych mieszkańców gminy wiejskiej Żary i miasta Żary (nauka pływania, wypoczynek dzieci
i młodzieży, kolonie, warsztaty teatralne, historyczne i dziennikarskie itd.).

Do tej pory realizowaliśmy głównie projekty, teraz jednak chcemy zająć się rozwojem
naszej organizacji, dlatego dołączyliśmy
do akcji pod patronatem Fundacji Batorego „Masz Głos”, aby podnieść swoje
kompetencje i wiedzę niezbędną w pracy społecznej. Jesteśmy też członkiem
polsko-niemieckiej Sieci współpracy organizacji pozarządowych, dzięki czemu mamy możliwość nawiązania nowych kontaktów. Swoje doświadczenia w
pozyskiwaniu środków na cele lokalnych społeczności, chcemy wykorzystać
w realizacji kolejnych projektów.
Die COOLtura-Stiftung wurde 2016 gegründet und unterstützte zunächst die
Aktivitäten des Musikclubs C-60 in Gorzów Wielkopolski, wo wir uns in erster Linie
auf kulturelle Aktivitäten konzentrierten. Unser erstes Projekt, das wir umgesetzt
haben, ist das vom Ministerium für Kultur und Nationales Erbe finanzierte
„Mobile Kulturhaus“, das aus der Organisation von Kulturveranstaltungen in
ländlichen Gebieten des Kreises Gorzów bestand. Seitdem haben wir uns im
Wesentlichen auf die ländliche Entwicklung und die Aktivitäten von Frauen
konzentriert. Bisher ist es uns unter anderem gelungen, Mittel für den Bau
einer neuen Freizeitinfrastruktur in Glinik aufzubringen. Kürzlich haben wir auch
Mittel im Rahmen des Projekts „PomocTOMoc“ (Hilfe ist Macht) der Stiftung
PZU erhalten, um ein Pilotprojekt zur Verbesserung der Sicherheit in Glinik
durch die Installation von Solarstraßenlampen durchzuführen. Im September
letzten Jahres haben wir eine Konferenz „Europäische Fonds - der Weg zum
Erfolg jeder Frau“ organisiert, an der die Mittel der Europäischen Union aus dem

Podczas zajęć realizujemy z dziećmi i młodzieżą program profilaktyki uzależnień opracowany przez członka naszej
organizacji „Dobrze, że jesteś – uwierz
w siebie!” np.: wypoczynek w Polanicy
Zdroju pt.: „Empatia czyli e-My, patrz Ty
i Ja” czy kolonia w Dusznikach Zdrój,
w którym wzmacniamy inteligencję
emocjonalną i umiejętności społeczne
uczestników. Działamy również na rzecz
seniorów wiejskich - wspólnie z powołanym przy Fundacji chórem seniorów
pozyskujemy środki z Urzędu Marszałkowskiego woj. lubuskiego Europejscy
Seniorzy, Niepodległa jest w Nas oraz
Lubuska Odnowa Wsi - Rozśpiewane
Pięknolesie. Dwukrotnie uzyskaliśmy
wsparcie w ramach regrantingu FIO
(Dzień Seniora i Dzień Niepodległości).
Najważniejsze wydarzenie organizowane przez nas to koncert charytatywny
„Dla Olusia i jego mamy”, podczas którego zebraliśmy ponad 11.000 zł, w całości przeznaczone na wsparcie rodziny
z naszej wsi dotkniętej nieszczęściem.
Największe dotychczasowe dofinansowanie na kwotę 15.000 zł otrzymaliśmy z Fundacji PZU na projekt Kulturalna
Przygoda z Pięknolesiem. Objął on około 300 uczestników - dzieci z obszarów
wiejskich, które brały udział w wycieczkach do Wrocławia, warsztatach teatralnych i przedstawieniach w naszych małych miejscowościach.
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Aktualnie jesteśmy na etapie przekształcenia w przedsiębiorstwo społeczne
- tworzymy przy wsparciu z OWES Zielona Góra miejsca pracy w naszej Fundacji, a także kontynuujemy naukę pływania (nabór trzy razy w roku). Przygotowujemy także kolejne projekty dla seniorów i młodzieży oraz dopracowujemy
kolejną ofertę wypoczynku - tym razem nad morzem!
Die Stiftung Pięknolesie ist seit Dezember 2016 tätig und hat bis heute über
30 Projekte abgeschlossen. Diese Projekte richten sich vor allem an junge
Bewohner der Landgemeinde Żary und der Stadt Żary (Schwimmunterricht,
Erholung von Kindern und Jugendlichen, Lager, Theater-Workshops, historische
und journalistische Workshops usw.). Während des Unterrichts führen wir mit
den Kindern und Jugendlichen ein von einem Mitglied unserer Organisation „Es
ist gut, dass du bist - glaube an dich!“ entwickeltes Suchtpräventionsprogramm
durch, z.B. wir organisieren eine Erholung in Polanica Zdrój mit dem Titel
„Empathie oder e-Uns, sieh Du und Ich“ oder ein Lager in Duszniki Zdrój, in dem
wir die emotionale Intelligenz und die sozialen Fähigkeiten der Teilnehmer
stärken. Wir arbeiten auch zum Wohle der Senioren auf dem Lande - zusammen
mit dem bei der Stiftung eingerichteten Seniorenchor erhalten wir Mittel vom
Marschallamt der Lebuser Woiwodschaft: Europejscy Seniorzy (Europäische
Senioren), Niepodległa jest w Nas (Unabhängiges Polen ist in uns) und Lubuska
Odnowa Wsi - Rozśpiewane Pięknolesie (Lebuser Dorferneuerung - Freudig
Singendes Pięknolesie. Wir haben zweimal Unterstützung im Rahmen der
Neubewilligung des FIO erhalten (Seniorentag und Unabhängigkeitstag). Die
wichtigste von uns organisierte Veranstaltung ist das Wohltätigkeitskonzert „Dla
Olusia i jego mamy“ („Für Oluś und seine Mutter“), bei dem wir über 11.000 PLN
gesammelt haben, die vollständig der Unterstützung der von der Katastrophe
betroffenen Familie aus unserem Dorf gewidmet waren. Der bisher größte
Zuschuss in Höhe von 15.000 PLN kam von der PZU-Stiftung für das Projekt
‚Kulturalna Przygoda z Pięknolesiem‘ (Kulturelles Abenteuer mit Pięknolesie).
Es umfasste etwa 300 Teilnehmer - Kinder aus ländlichen Gebieten, die an
Ausflügen nach Wrocław, an Theaterworkshops und Aufführungen in unseren
kleinen Ortschaften teilnahmen.
Wir befinden uns derzeit im Prozess der Umwandlung in ein soziales Unternehmen
- wir schaffen mit Unterstützung von OWES Zielona Góra Arbeitsplätze in unserer
Stiftung und setzen weiterhin Schwimmunterricht (Aufnahme dreimal jährlich)
fort. Außerdem bereiten wir weitere Projekte für Senioren und Jugendliche vor
und arbeiten an einem weiteren Freizeitangebot - diesmal am Meer!

Fundacja Roślinnej
Integracji
(Stiftung für Pflanzenintegration)
ul. Warszawska 87/15
66-400 Gorzów Wielkopolski
Facebook/ Fundacja Roślinnej Integracji
Tel. +48 570 442 755

Fundacja Roślinnej Integracji powstała w odpowiedzi na duże zainteresowanie
gorzowian kuchnią roślinną, zdrowym odżywianiem oraz odpowiedzialnym,
ekologicznym i etycznym stylem życia. Naszą misją jest wspieranie w podejmowaniu świadomych decyzji poprzez szeroko zakrojone działania informacyjne oraz ułatwianie dostępu do alternatywnych rozwiązań.
Nasze główne obszary zainteresowania to: dieta roślinna jako zdrowy sposób
odżywiania, ekologiczne i etyczne rozwiązania w codziennym życiu i działania
na rzecz poprawy dobrostanu zwierząt. Fundacja Roślinnej Integracji wyrosła
z działalności Kuchni Społecznej Gorzów, nieformalnej grupy organizującej
otwarte spotkania połączone z degustacją roślinnych potraw oraz wykładami
na temat świadomego życia. Doświadczenia zebrane podczas tych spotkań
pokazały nam, jak ważne dla społeczeństwa stały się tematy zdrowia, ekologii
i praw zwierząt.

zastosowania w codziennym życiu
•

Szerzenie wiedzy na temat hodowli przemysłowej w celu budowania poszanowania dla praw zwierząt w społeczeństwie

•

Promowanie wartości społecznych poprzez współpracę z władzami oraz
lokalnymi organizacjami, grupami nieformalnymi i wytwórcami

•

Integracja osób zainteresowanych dietą roślinną i zdrowym, ekologicznym
stylem życia poprzez organizowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu oraz wspólne działanie.

Nasza oferta:
•

Wykłady na temat diety roślinnej w różnych kontekstach (zdrowie, ekologia, nierówności społeczne, prawa zwierząt)

•

Wykłady na temat ekologii, świadomego konsumpcjonizmu, zero waste

•

Degustacje, pokazy i warsztaty kuchni roślinnej

•

Organizacja spotkań i imprez edukacyjnych i promocyjnych.

Die Stiftung für Pflanzenintegration wurde als Antwort auf das große Interesse
der Bewohner von Gorzów an der Pflanzenküche, gesunder Ernährung und
einem verantwortungsvollen, ökologischen und ethischen Lebensstil gegründet.
Unsere Mission ist es, Sie bei fundierten Entscheidungen durch umfangreiche
Informationsaktivitäten zu unterstützen und den Zugang zu alternativen
Lösungen zu erleichtern. Unsere Hauptinteressengebiete sind pflanzliche
Ernährung als gesunde Ernährung, ökologische und ethische Lösungen im
Alltag und Maßnahmen zur Verbesserung der Tiergerechtheit. Die Stiftung
für Pflanzenintegration entstand aus den Aktivitäten von Kuchnia Społeczna
Gorzów, einer informellen Gruppe, die offene Treffen mit Verkostungen von
Pflanzengerichten und Vorträgen über bewusstes Leben organisiert. Die bei
diesen Treffen gesammelten Erfahrungen haben uns gezeigt, wie wichtig die
Themen Gesundheit, Ökologie und Tierrechte für die Gesellschaft geworden
sind.
UNSERE ZIELE
•

Verbreitung von gesunder pflanzlicher Nahrung, ökologischem Lebensstil
und verantwortungsbewusstem Konsumverhalten.

•

Verbreitung von Wissen über die Auswirkungen der Ernährung auf Gesundheit,
Umwelt, Tiergerechtheit und soziale Ungleichheiten.

•

Aufklärung über umweltfreundlichere Lösungen, die im Alltag angewendet
werden können.

•

Sensibilisierung für die industrielle Züchtung, um die Achtung der Tierrechte
in der Gesellschaft zu fördern.

•

Förderung sozialer Werte durch die Zusammenarbeit mit Behörden und
lokalen Organisationen, informellen Gruppen und Produzenten.

•

Integration von Menschen, die an pflanzlicher Ernährung und einem
gesunden, ökologischen Lebensstil interessiert sind, durch die Organisation
alternativer Freizeitaktivitäten sowie gemeinsames Handeln

UNSER ANGEBOT
•

Vorlesungen über Pflanzenernährung in verschiedenen
(Gesundheit, Ökologie, soziale Ungleichheiten, Tierrechte)

•

Vorlesungen über Ökologie, bewusstes Konsumverhalten, Null-Abfall

•

Verkostungen, Shows und Workshops der Pflanzenküche

•

Organisation von Bildungs- und Werbetreffen und -veranstaltungen.

Fundacja Spełnienie
(Stiftung Erfüllung)

ul. Gorzowska 5, 66-520 Dobiegniew
E-mail: gacki-zbigniew@wp.pl
Tel.: +48 600 991 353

Nasze cele:
•

Upowszechnianie zdrowej kuchni roślinnej, ekologicznego stylu życia i odpowiedzialnego konsumpcjonizmu

•

Szerzenie wiedzy na temat wpływu diety na zdrowie, środowisko naturalne,
dobrostan zwierząt i nierówności społeczne

•

Edukowanie w temacie bardziej ekologicznych rozwiązań, możliwych do

Kontexten

Fundacja wspiera osoby zagrożone ubóstwem, patologią i wykluczeniem społecznym. Działamy na rzecz rozwoju lokalnego społeczeństwa poprzez działania i szerzenie wolontariatu w takich obszarach jak:
•

obszar socjalny: praca z dziećmi i młodzieżą, seniorami, osobami z niepełnosprawnością, osobami wymagające wsparcia i pomocy psychologicznej, socjalnej czy materialnej.

•

obszar kultury: mural, zajęcia artystyczne, eventy

•

obszar edukacji: cykliczne kolonie, eventy, szkolenia.

Nasze najważniejsze zrealizowane projekty to: cykliczne darmowe kolonie dla
dzieci i ich opiekunów z warsztatami edukacyjnymi, Dzień Dziecka dla dzieci
z lubuskich i dolnośląskich Domów Dziecka i rodzin zastępczych, Dzień dla
rodzin (całorocznie prowadzimy magazyn darów, który otwarty jest trzy razy
w tygodniu, prowadzony przez wolontariuszki-seniorki, każdy może do magazynu przynieść i oddać rzeczy dobre, zadbane,z których już nie korzysta),
cykliczne paczki świąteczne (Bożonarodzeniowe) dla seniorów i osób długotrwale chorujących lub będących w trudnej sytuacji życiowej.
Poza tym organizujemy korepetycje i zajęcia różnego rodzaju dla dzieci i młodzieży oraz mural historyczny, który całkowicie sami przygotowali wolontariusze, dzieci, młodzież i dorośli, przy współpracy z Zakładami Usługowymi Zachód w Szprotawie.
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Cyklicznie przy współpracy z Pałacem WIECHLICE organizujemy też piknik dla
Stowarzyszenia Syndrom, dla rodzin z dziećmi z Zespołem Downa.
Die Stiftung unterstützt Menschen, die von Armut, Pathologie und sozialer Ausgrenzung bedroht sind. Wir arbeiten für die Entwicklung der lokalen Gesellschaft
durch Aktivitäten und die Verbreitung von Freiwilligenarbeit in Bereichen wie
•

sozialer Bereich: Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, Senioren, Menschen
mit Behinderungen, Menschen, die Unterstützung und psychologische, soziale oder materielle Hilfe benötigen.

•

Kulturbereich: Wandmalereien, künstlerische Aktivitäten, Events

•

Bildungsbereich: zyklische Lager, Events, Schulungen.

Unsere wichtigsten abgeschlossenen Projekte sind zyklische kostenlose Camps
für Kinder und ihre Betreuer mit pädagogischen Workshops, Kindertag für Kinder aus Waisenhäusern von der Lebuser Region und aus Niederschlesien, Familientag (Das ganze Jahr über führen wir ein dreimal wöchentlich erscheinendes
Geschenklager, das von älteren Freiwilligen geleitet wird, jeder kann dem Lager
gute, gepflegte Dinge mitbringen und verschenken, die er nicht mehr braucht.),
zyklische Feiertagspakete (zu Weihnachten) für Senioren und Menschen mit
Langzeiterkrankungen oder in schwierigen Lebenssituationen.
Darüber hinaus organisieren wir Nachhilfestunden und Aktivitäten verschiedener
Art für Kinder und Jugendliche sowie ein historisches Wandbild, das vollständig
von Freiwilligen, Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen in Zusammenarbeit
mit Zakłady Usługowe Zachód (Dienstleistungsbetriebe West) in Szprotawa erstellt wurde.

Dzięki elastycznej aranżacji, sala kinowa jest również miejscem przedstawień
teatralnych i kabaretowych, koncertów, odczytów, dyskusji panelowych, pokazów kabaretowych i wielu innych.
Ponadto stowarzyszenie oferuje dom na niepubliczne imprezy, uroczystości
rodzinne, czy też prywatne pokazy kinowe.
Der Verein „Altes Kino“ Letschin e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der sich im
Jahr 1995 gegründet hat. Ziel des Vereins ist es, die dörfliche Gemeinschaft zu
beleben und ein Zentrum für das Zusammenleben verschiedener Generationen
zu schaffen, die soziale Integration und das kulturelle Leben im Gemeindebereich
und darüber hinaus zu fördern.
Dazu bewirtschaftet der Verein das “Haus Lichtblick“ im Zentrum von Letschin.
Nach der Wiedereröffnung am 29.01.2000 übernahm der Verein „Altes Kino e.V.“
die Nutzung des Hauses und auch die Wiederinbetriebnahme der Kinotechnik.
Das Haus verfügt über ein kleines Café und beherbergt auch die kommunale
Bibliothek. Im Kino läuft monatlich ein Blockbuster, außerdem finden
regelmäßig interessante Sonderprogramme (u.a. Ökofilmtour, Kinderfilmfestival,
Brandenburgische Filmgespräche) statt. Der Kinosaal ist dank seiner flexiblen
Einrichtung auch Veranstaltungsort von Theater- und Kabarettaufführungen,
Konzerten, Lesungen, Diskussionsrunden und Kleinkunstdarbietungen und
vielem mehr.
Darüber hinaus bietet der Verein das Haus für nicht öffentliche Veranstaltungen
an, egal ob Familienfeier oder private Kinovorstellung.

Heimatverein Neuhardenberg e.V.

Zyklisch organisieren wir in Zusammenarbeit mit dem WIECHLICE-Palast auch
ein Picknick für Stowarzyszenie Syndrom (Verein ‚Syndrom‘) für Familien mit
Kindern mit Down-Syndrom.

Karl-Marx-Allee 22
15320 Neuhardenberg
www.neuhardenberg.org
Tel. + 49 (0) 33 476 60 740

Stowarzyszenie istnieje od lipca 1991 roku i liczy obecnie 54 członków. Celem organizacji jest promocja dbałości o ojczyznę i lokalnej historii. To jest
realizowane organizację wystaw, wykładów i nadzór nad salami wystawowymi
w Neuhardenberg, jako miejsce kultywowania historii, tradycji, zachowania aktualnych wydarzeń i dokumentacja historii lokalnej Neuhardenberg. Ponadto
obejmuje również współpracę ze stowarzyszeniami w Neuhardenberg i pielęgnowanie partnerskich stosunków z gminami partnerskimi.
Projekty:
• Muzeum Wiejskie: Obecne muzeum wiejskie Alte Schule znajduje się
w pruskim budynku szkolnym, wybudowanym około 1905 roku. Od 1999
roku opiekuje się zwiedzającymi. Co roku oprócz wystawy stałej organizowane są zmieniające się wystawy specjalne, a ofertę uzupełnia sad łąkowy.
• Szlak historyczny przez Neuhardenberg i powiaty Altfriedland, Bärwinkel,
Quappendorf i Wulkow. To szlak historii prowadzący do znaczących architektonicznie i przesiąkniętych historią budowli tego miejsca i jego dzielnic,
definiujących krajobraz miasta.
Działania:
• Święto Stowarzyszenia: co roku odbywa się festiwal klubowy o nazwie
„Bollenfüßlerfest”.
• Polsko-niemieckie spotkania ze stowarzyszeniami.
• Nadzór nad wystawami stałymi i specjalnymi w muzeum wiejskim.
• Renowacja tablic szlaku historycznego.

Altes Kino Letschin e.V.
Karl-Marx-Str. 2
15324 Letschin
www.altes-kino-letschin.de
Tel. +49 (0) 33 475 55 108

Stowarzyszenie „Altes Kino” Letschin e.V. („Stare Kino” Letschin) jest organizacją non-profit, które zostało założone w 1995 roku. Celem stowarzyszenia jest
ożywienie społeczności wiejskiej i stworzenie ośrodka współistnienia różnych
pokoleń, promowanie integracji społecznej i życia kulturalnego na obszarze
gminy i poza nią.
W tym celu stowarzyszenie zarządza „Haus Lichtblick” (Dom Jasny Punkt)
w centrum Letschin. Po ponownym otwarciu 29 stycznia 2000 r. Stowarzyszenie „Altes Kino e.V.” przejęło użytkowanie Domu i uruchomiło nową technologię kinową.
W domu mieści się mała kawiarnia, a także biblioteka gminna. W kinie co miesiąc prezentowane są największe hity kinowe. Oprócz tego regularnie odbywają się ciekawe programy specjalne (m.in. trasa eko-filmowa, festiwal filmów
dziecięcych, Brandenburskie Rozmowy Filmowe).

Der Verein besteht seit Juli 1991 und hat heute 54 Mitglieder. Zweck des Vereines ist die Förderung von Heimatpflege und Heimatkunde. Dies wird gewährleistet durch Ausstellungen, Vorträge und Betreuung der Ausstellungsräume in
Neuhardenberg als Stätte zur Pflege von Historie, Tradition und Bewahrung des
Zeitgeschehens, Dokumentation von Ortsgeschichte Neuhardenbergs. Dazu gehört auch die Kooperation mit den Neuhardenberger Vereinen und Pflege der
Partnerschaftsbeziehungen zu den Partnergemeinden Neuhardenbergs.

Projekte
•

Dorfmuseum: Das heutige Dorfmuseum Alte Schule befindet sich in einem
preußischen Schulgebäude, erbaut ca. 1905. Seit 1999 werden Besucher betreut, gibt es neben der Dauerausstellung jährlich wechselnde Sonderausstellungen, eine Streuobstwiese rundet das Angebot ab.

www.bb-pl-ngo.eu

5

•

Geschichtspfad durch Neuhardenberg und Ortsteile Altfriedland, Bärwinkel, Quappendorf und Wulkow: Der Geschichtspfad führt zu den Bauten des
Ortes und seiner Ortsteile, die architektonisch bedeutend und geschichtsträchtig sind, ortsbildprägend und markant. Es wurde ein Flyer in Deutsch,
Polnisch und Englisch erarbeitet.

Aktivitäten
•

Vereinsfest: Jährlich findet ein Vereinsfest mit der Bezeichnung „Bollenfüßlerfest“ statt.

•

Deutsch-polnische Treffen mit Vereinen.

•

Betreuung der Dauer- und Sonderausstellungen im Dorfmuseum.

•

Erneuerung von Tafeln des Geschichtslehrpfades.

•
•

•
•

•

Interessengemeinschaft
Militärgeschichte Neuhardenberg e.V.
Flugplatzmuseum Neuhardenberg
15320 Neuhardenberg
www.flugplatzmuseumneuhardenberg.de
Tel. +49 (0) 15 118 379 740

Grupa zainteresowań odpowiedzialna za muzeum lotniska Neuhardenberg. Celem stowarzyszenia jest zachowanie i przedstawienie historii militarnej Neuhardenberg. Poza tym: gromadzenie, przetwarzanie i przedstawianie publicznie
obiektów, dokumentów, spuścizny, informacji i innych materiałów z dziedziny
historii wojskowości Neuhardenberg i lotnictwa ogólnie. Jednocześnie przedstawiamy militarną i regionalną historię bazy wojskowej w Neuhardenberg. Realizujemy to poprzez wystawy, wykłady i nadzór nad salami wystawienniczymi
lub dzień muzeów z wieloma aktywnościami.

Imprezy dla dzieci: są organizowane w najważniejszych momentach kalendarza na terenie basenu odkrytego.
Wagenburg: Wzmocnienie kontaktów społecznych poprzez aktywne oferty
dla dzieci i młodzieży, klas szkolnych i grup przedszkolnych itp. w połączeniu z noclegiem w przebudowanych budynkach i przyczepach kempingowych dla maksymalnie 16 osób.
Spotkania polsko-niemieckie: polsko-niemiecki obóz wypoczynkowy.
Wspieranie inicjatyw rodzicielskich na rzecz realizacji konsekracji młodzieży: przygotowanie (lekcje dla młodzieży), ceremonia poświęcenia młodzieży (sala, dekoracje, zaproszenia, dokumenty, program), przetwarzanie
(księgowość).
Operator Oderbruchcamp Zechin z odkrytym basenem i polem kempingowym: naturalny basen zewnętrzny z pomostami, trampoliną i piaszczystą
plażą, poczęstunek oraz sprzęt sportowo-rekreacyjny na terenie basenu
odkrytego, boisko do piłki nożnej i wagon na nocleg na kempingu, przyczepy kempingowe na nocleg na kempingu.

Der Verein OderlandKids e.V. hat sich im September 2007 aus Eltern und Sympathisanten gegründet.
Unser Ziel ist es Kinder und Jugendliche zu fördern, deren Interessen öffentlich zu machen, zu vertreten, zu deren Durchsetzung beizutragen und generationsübergreifend zu wirken. Wir sehen den Amtsbereich Golzow als unsere
Wirkungsstätte. Ziel ist es, Kindern und Jugendlichen aus den umliegenden Gemeinden verschiedene Beschäftigungsfelder und Mitwirkungsmöglichkeiten bei
Projekten und Veranstaltungen zu bieten.
Projekte:
•

Oderbruch-Er-Leben: Ziel unseres neuen Projektes „Oderbruch-Er-Leben“ ist
es, Kinder und Jugendliche für die Stärken und Schwächen der Region zu
sensibilisieren. Die Teilnehmer erhalten die Möglichkeit wirkliche soziale
Kontakte zu pflegen und sich mit der Region zu identifizieren.

•

Ein-und mehrtätige Angebote: Für Kinder und Jugendliche speziell in den
Ferien und an unterrichtsfreien Tagen z.B. Schwimmunterricht mit Ablegen
einer Schwimmstufe.

Zweck des Vereins ist die Wahrung und Darstellung der Militärgeschichte des
Ortes Neuhardenberg.

•

Kinderfeste: werden zu kalendarischen Höhepunkte auf dem Gelände des
Freibades organisiert.

Der Verein setzt sich zum Ziel, Gegenstände, Schriftgut, Nachlässe, Informationen und sonstiges Material aus den Bereichen der Militärgeschichte Neuhardenberg und der Fliegerei im Allgemeinen zu sammeln, aufzubereiten, und der
Öffentlichkeit zu präsentieren. Gleichzeitig soll die militärische und regionale
Geschichte des Militärstützpunktes Neuhardenberg dargestellt werden.

•

Wagenburg: Stärkung sozialer Kontakte durch aktive Angebote für Kinder
und Jugendliche, Schulklassen und Kindergartengruppen ect. in Verbindung
mit Übernachtungsmöglichkeiten in umgestalteten Bau- und Wohnwagen für
bis zu 16 Personen.

Dies wird gewährleistet durch Ausstellungen, Vorträge und Betreuung der Ausstellungsräume oder dem Museumstag mit vielen Aktionen.

•

Deutsch-polnische Begegnungen: deutsch-polnisches Feriencamp

•

Unterstützung von Elterninitiativen zur Durchführung von Jugendweihen:
Vorbereitung (Jugendstunden), Jugendweihefeierstunde (Saal, Dekoration,
Einladungskarten, Urkunden, Programm).

•

Nachbereitung (Abrechnung).

•

Betreiber des Oderbruchcamp Zechin mit Freibad und Campingplatz : Naturfreibad mit Stege, Sprungbrett und Sandstrand, Imbiss sowie Sport- und
Spielgeräte auf dem Gelände des Freibad.

•

Bolzplatz und Wagenburg für Übernachtungen auf dem Campingplatz, Wohnwagen für Übernachtungen auf dem Campingplatz.

Interessengemeinschaft Militärgeschichte Neuhardenberg e.V.
Die Interessengemeinschaft Träger des Flugplatzmuseums Neuhardenberg.

OderlandKids e. V.
Hauptstraße 1a
15328 Zechin
www.oderlandkids-zechin.de
Tel. +49 (0) 33 473 90 777

Stowarzyszenie OderlandKids e.V. zostało założone we wrześniu 2007 roku
przez rodziców i sympatyków. Naszym celem jest wspieranie dzieci i młodzieży, upublicznianie ich interesów, reprezentowanie ich, przyczynianie się do ich
realizowania się oraz oddziaływanie międzypokoleniowe. Postrzegamy dzielnicę Golzów jako nasze miejsce działania. Naszym celem jest zaoferowanie
dzieciom i młodzieży z okolicznych społeczności różnych dziedzin działalności i możliwości udziału w projektach i wydarzeniach.
Projekty:
• Oderbruch-Er-Leben: Jego celem jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży na
mocne i słabe strony regionu. Uczestnicy otrzymują możliwość utrzymywania prawdziwych kontaktów społecznych i identyfikowania się z regionem.
• Oferty na jeden i kilka dni: Dla dzieci i młodzieży, zwłaszcza podczas wakacji i w dni, w których nie odbywają się żadne zajęcia, np. lekcje pływania na
poziomie pływackim.
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Dobre praktyki dla ochrony klimatu
Gute Praxis für den Klimaschutz
OGRÓDEK ekologiczny w Letschin
BIO-GARTEN in Letschin

Gospodarstwo ekologiczne Arbeitinitiative Letschin e.V. znajduje się w gminie
Letschin, ok. 8 km w linii prostej od Odry. Od 2000 roku na terenie o powierzchni 10.000 m2 uprawiano różne uprawy ogrodnicze, w tym różne rodzaje warzyw (pola i szklarnie), zioła, owoce i dzikie owoce. W uprawie nie używa się
środków chemicznych. Używane są tylko organiczne nawozy i pestycydy. Od
2010 roku na terenie obiektu istnieje mała pasieka.
Z biegiem lat istniejące budynki zostały rozbudowane i zmodernizowane na
obiekty szkoleniowe. Zaowocowało to warsztatem drzewnym (stolarnią), pomieszczeniami do kreatywnego projektowania i małą kuchnią. Stworzono również różnorodne siedliska flory i fauny, takie jak podwyższone rabaty kwiatowe, ogród skalny, staw, żywopłoty i hotele dla owadów.
W gospodarstwie ekologicznym były i są wdrażane różne działania w ramach
promocji zatrudnienia. Uczestnicy mogą sprawdzić swoje doświadczenie,
umiejętności i zdolności lub nabyć nowe podczas wdrażania różnych działań.
Der Ökologische Hof der Arbeitsinitiative Letschin e.V. befindet sich in der
Gemeinde Letschin, ca.
8 km Luftlinie von der Oder entfernt. Auf dem 10.000 m2 großen Gelände werden
seit dem Jahr 2000 verschiedene gärtnerische Kulturen angebaut, darunter
verschiedene Gemüsearten (Feld und Gewächshaus), Kräuter, Obstarten sowie
Wildobst. Beim Anbau wird auf Chemie verzichtet. Es kommen nur biologische
Dünge- und Pflanzenschutzmittel zur Anwendung. Seit 2010 existiert auf dem
Gelände eine Kleinimkerei.
Im Laufe der Jahre wurden die vorhandenen Gebäude zu Schulungsstätten
ausgebaut und modernisiert. So entstanden eine Holzwerkstatt, Räume
für kreatives Gestalten und eine kleine Küche. Ebenfalls wurden vielfältige
Lebensräume für Flora und Fauna geschaffen, wie Hochbeetvarianten, ein
Steingarten, ein Teich, Hecken und Insektenhotels.
Im Rahmen der Arbeitsförderung wurden und werden verschiedene Maßnahmen
auf dem Ökologischen Hof umgesetzt. Die Teilnehmer können bei der Umsetzung
der Maßnahmeinhalte ihre Erfahrungen, Fähigkeiten und Fertigkeiten unter
Beweis stellen oder sich neu aneignen.

Ponowne nawadnianie torfowisk wysokich w
Königsmoor na nizinie Eider-Treene-Sorge
(okręg Rendsburg-Eckernförde).
Wiedervernässung von Hochmoorgrünland
im Königsmoor in der Eider-TreeneSorge-Niederung (Landkreis RendsburgEckernförde).

Czas trwania projektu wynosi 50 lat. Data rozpoczęcia to 01.01.2015 r. a zakończenia 31.12.2064 r. Obszar projektu obejmuje 68-hektarowy podobszar
Königsmoor w gminie Christiansholm, powiat Rendsburg-Eckernförde. Jest to
część torfowiska wysokiego o łącznej powierzchni około 1200 ha, które zostało ukształtowane w ciągu XX wieku przez rowy i kanały odwadniające, aby
móc je intensywnie wykorzystywać jako użytek zielony.
Wraz z nabyciem tego terenu Stiftung Naturschutz (Fundacja Ochrony Przyrody) przestawiła się na ekstensywne użytkowanie bez nawożenia i gospodarowanie użytkami zielonymi. Jednak negatywnych skutków odwadniania - takich
jak rozkład torfu i związane z tym wydzielanie się gazów szkodliwych dla klimatu - nie da się w ten sposób zatrzymać ani odwrócić.
Po zwilżeniu pierwszego odcinka w Königsmoor o powierzchni 20 hektarów
pierwsze pary czajek ponownie przystępują do lęgów na tym terenie. W grudniu
2015 r. rozpoczął się drugi etap budowy, tym razem polegający na usunięciu
rur drenażowych i zamknięciu rowów melioracyjnych na około 48 hektarach
torfowiska. Ponadto na odcinku 5.600 m zbudowano wały, które w przyszłości
pozwolą na zatrzymanie większej ilości wód powierzchniowych na tym terenie. Podniesienie poziomu wody konserwuje torf na torfowisku i zmniejsza lub
zatrzymuje jego rozkład. Korzystają z tego również rzadkie zwierzęta, oprócz
czajki jest to derkacz, kraska plamista i żaba moczarowa.
Torfowiska są naszymi największymi rezerwuarami węgla. Efekt ten polega na
tym, że mogą one pełnić funkcję magazynowania CO2 tylko tak długo, jak ich
bilans wodny pozostaje nienaruszony. Z drugiej strony odwodnione gleby torfowe ulegają rozkładowi i uwalniają szkodliwe dla klimatu gazy cieplarniane.
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owadami.
Badacze owadów (entomolodzy) dostarczają informacji o gatunkach, ich cechach rozpoznawczych, sposobie życia i występowaniu. Sprawdzają oni również przychodzące raporty pod kątem poprawności, zanim zostaną one opublikowane na stronie publicznej.
Insekten Sachsen“ ist eine Weiterentwicklung der von 2007 bis 2009
durchgeführten sachsenweiten Suchaktion „Wo tanzt das Glühwürmchen?“
„Insekten Sachsen“ startete im Jahr der Biodiversität 2010. Das Projekt widmet
sich der Erforschung der einheimischen Insekten, die mit schätzungsweise
25.000 Arten den größten Teil der sächsischen Artenvielfalt ausmachen.

Die Projektlaufzeit beträgt 50 Jahre. Projektanfang war der 01.01.2015, die
Projektlaufzeit endet am 31.12.2064.
Das Projektgebiet umfasst eine 68 Hektar große Teilfläche des Königsmoores
in der Gemeinde Christiansholm, Kreis Rendsburg-Eckernförde. Es ist Teil eines
insgesamt rund 1200 Hektar großen Hochmoores, das im Verlauf des 20.
Jahrhunderts durch Gräben und Drainagen stark entwässert wurde, um sie als
Grünland intensiv nutzen zu können.
Mit dem Erwerb der Flächen hat die Stiftung Naturschutz auf extensive Nutzung
ohne Düngung und Grünlandpflege umgestellt. Die negativen Wirkungen
der Entwässerung – wie Zersetzung des Torfes und damit Entweichung von
klimaschädlichen Gasen – lassen sich dadurch jedoch nicht aufhalten bzw.
rückgängig machen.
Nachdem im Königsmoor ein erster Teilbereich von 20 ha vernässt wurde,
brüten bereits die ersten Kiebitz-Paare wieder in diesem Gebiet. Im Dezember
2015 begann der zweite Bauabschnitt, diesmal wurden auf rund 48 Hektar
des Moores Drainagerohre entfernt und Entwässerungsgräben verschlossen.
Zusätzlich wurden auf insgesamt 5.600 Meter Verwallungen gebaut, damit
künftig mehr Oberflächenwasser auf der Fläche verbleibt. Durch das Anheben
des Wasserstands werden die Torfe im Moor konserviert und die Torfzersetzung
vermindert oder gestoppt. Auch seltene Tiere profitieren davon, neben den
Kiebitzen, ist es der Wachtelkönig, das Tüpfelsumpfhuhn und der Moorfrosch.
Moore sind unsere größten Kohlenstoffspeicher. Der Effekt beruht darauf, dass
sie die CO2-Speicherfunktion nur erfüllen können solange ihr Wasserhaushalt
intakt ist. Entwässerte Moorböden hingegen zersetzen sich und setzen dabei
klimaschädliche Treibhausgase frei.

„Owady Saksonii” - Projekt Związku Ochrony
Przyrody i Bioróżnorodności (NABU),
Landesverband Sachsen e.V.
„Insekten Sachsen“ – Projekt des
Naturschutzbund (NABU) , Landesverband
Sachsen e.V.

„Owady Saksonii” to rozwinięcie ogólnosaksońskiej kampanii poszukiwawczej
„Gdzie tańczy ognik?” prowadzonej w latach 2007-2009.
Projekt „Owady Saksonii” rozpoczął działalność 2010r. - w roku różnorodności
biologicznej. Projekt poświęcony jest badaniom nad rodzimymi owadami, które stanowią największą część bioróżnorodności Saksonii z szacunkową liczbą
25.000 gatunków.
Projekt „Owady Saksonii” chce przekazać wiedzę o rodzimych owadach i zaprosić ludzi do wspólnego uzupełniania luk w ich wiedzy.
„Owady Saksonii” to akcja partycypacyjna, w której każdy zainteresowany, zarówno laik jak i specjalista w dziedzinie entomologii (nauka o owadach) może
na miarę swoich możliwości uczestniczyć w badaniach nad saksońskimi
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„Insekten Sachsen“ möchte Wissen über die einheimischen Insekten vermitteln
und einladen, gemeinsam Wissenslücken zu schließen.
„Insekten Sachsen“ ist eine Mitmachaktion, bei der jeder Interessierte, ob Laie
oder Spezialist auf dem Gebiet der Entomologie (= Insektenkunde) ganz nach
seinen Fähigkeiten an der Erforschung der sächsischen Insekten mitwirken
kann.
Insektenforscher (Entomologen) stellen Informationen über die Arten, ihre
Bestimmungsmerkmale, Lebensweise und ihr Vorkommen, zur Verfügung.
Außerdem prüfen sie eingehende Meldungen auf ihre Richtigkeit, bevor diese
für die öffentliche Seite freigegeben werden.

„Monachium działa - wycieczki rowerowe do
innowacyjnych projektów w Monachium“ Green City e.V. – Monachium
„München handelt – Radtouren zu innovativen
Projekten in München“ - Green City e.V. –
München

Wycieczki rowerowe „Monachium działa” prezentują innowacyjne projekty
pokazowe, firmy i miejsca, które już zmieniają Monachium na mniejszą lub
większą skalę i prowadzą do zrównoważonego stylu życia: razem dla bardziej
zrównoważonego w przyszłości Monachium!
To, co w nim szczególne: na poszczególnych przystankach twórcy i inicjatorzy
projektów będą przedstawiać siebie i swoje inicjatywy oraz oczywiście, będą
do dyspozycji w przypadku pytań.
Poniższe wycieczki odbędą się dwukrotnie:
• Zrównoważona konsumpcja
• Budynki przyjazne i przystosowane do klimatu
• Projektowanie urbanistyczne.
Wycieczki rowerowe na temat zrównoważonej konsumpcji w ramach projektu
„Monachium działa!” pokazują firmy i inicjatywy, które poprzez naprawianie,
dzielenie się, ponowne wykorzystywanie i myślenie w inny sposób, pokazują
następnym pokoleniom styl życia w Monachium.

www.bb-pl-ngo.eu

Die Radtouren von „München handelt“ zeigen innovative Vorzeigeprojekte,
-unternehmen und Orte, die im kleineren oder größeren Maßstab München
schon verändern und zu nachhaltigen Lebensstilen führen: gemeinsam für ein
zukunftsfähigeres München!

Das Besondere dabei: An den unterschiedlichen Stationen werden die
Macher*innen und Initiator*innen der Projekte sich und ihre Initiativen vorstellen
und natürlich auch für Fragen zur Verfügung stehen.
Folgende Touren werden je zweimal durchgeführt:
• Nachhaltiger Konsum
• Klimafreundliche und –angepasste Gebäude
• Stadtgestaltung
Die Radtouren zu nachhaltigem Konsum im Rahmen des Projekts „München
handelt!“ zeigen Unternehmen und Initiativen, die durch Reparieren, Teilen,
Wiederverwenden und anders denken den enkeltauglichen Lebensstil in
München möglich machen.

Łąka sadownicza w Glindow – projekt NABU
(Stowarzyszenie Ochrony Przyrody) Regionu
Brandenburgii i sadowników
Streuobstwiese in Glindow – Projekt des
NABU Brandenburg und Obstbauern

Obrońcy przyrody i sadownicy działający na
rzecz większej bioróżnorodności, NABU, Brandenburgia i sadownicy z
regionu Werder/Havel,
chcą wnieść praktyczny wkład w zwalczanie
śmiertelności owadów.
W 2017 r. w sadzie łąkowym o powierzchni
2,1 ha posadzono 190
starych rodzimych drzew wysokich jabłoni, wiśni i orzechów oraz wdrożono
ukierunkowane zabiegi ochrony gatunkowej. Wiosną 2017 roku, jeszcze przed
posadzeniem drzew, wysiano dodatkową mieszankę nasion z wieloma różnymi roślinami, które są dobrze tolerowane również przez owce. Pod koniec
kwietnia 2018 roku na łąkę sadowniczą zawitała „Krainer Steinschafe“ (kamienna owca kraińska). Dzięki wypasowi na łące powinna rozwinąć się bogata gatunkowo flora. Duże stosy martwego drewna zostały ułożone w celu
zapewnienia schronienia dla małych ssaków i gadów. Drzewa są jako nauczyciele. Na nowej łące sadowniczej w Glindow dzieci mogą obserwować owce,
rozpoznawać odmiany jabłek i dowiedzieć się, co odróżnia dziką pszczołę od
pszczoły miodnej.
Naturschützer
und
Obstbauern
für
mehr
Artenvielfalt
Einen
praktischen
Beitrag
gegen
das
Insektensterben wollen
NABU Brandenburg und
Obstbauern im Raum
Werder/Havel
leisten.
2017 wurden auf einer
2,1
Hektar
großen
Streuobstwiese 190 alte
heimische hohe Apfel-,
Kirsch- und Nussbäume
gepflanzt und gezielte Artenschutzmaßnahmen umgesetzt. Im Frühjahr 2017,
noch vor der Baumpflanzung, wurde eine extra Saatmischung mit vielen
verschieden Pflanzen, die auch gut verträglich für Schafe sind, ausgesät. Ende
April 2018 kamen «Krainer Steinschafe» auf die Streuobstwiese. Durch die
Beweidung soll sich eine artenreiche Flora auf der Wiese entwickeln.
Große Totholzhaufen wurden angelegt, die Kleinsäugern und Reptilien Deckung
bieten sollen.
Bäume als Lehrer: Auf der neuen Streuobstwiese in Glindow können Kinder
Schafe beobachten, Apfelsorten erkennen und erfahren, was eine Wild- von
einer Honigbiene unterscheidet.

Wywiad z André Schwietzke pełnomocnikiem ds. ochrony klimatu
urzędu Barnim-Oderbruch, miasta Wriezen i miasta Bad Freienwalde
Interview mit dem Klimaschutzmanager des Amtes Barnim-Oderbruch,
der Stadt Wriezen und der Stadt Bad Freienwalde: Herr André Schwietzke
Ochrona klimatu - nie tylko gadanie, lecz działanie / Klimaschutz – Nicht nur
Reden, sondern Handeln
Jakie są zadania pełnomocnika ds. ochrony klimatu?

André Schwietzke

Jako pełnomocnik ds. ochrony klimatu mam za zadanie wdrażanie
działań „Zintegrowanej koncepcji
energetycznej gminy Niederoderbruch-Oberbarnim” z 2013 roku. Koncepcja zawiera katalog działań, który
określa zadania i projekty do realizacji. Środki i działania odnoszą się do
obszarów efektywności energetycznej, energii odnawialnych i mobilności. Jednocześnie katalog ten służy
jako przegląd działań, które zostały

już zrealizowane, są w trakcie realizacji i które są jeszcze w fazie planowania.
Oprócz tego tworzy się protokół realizowanych oszczędności.
Częścią mojej pracy jest również podnoszenie świadomości ludności w zakresie wdrażanych środków, jak również public relations. Ważne jest, aby z wyprzedzeniem informować mieszkańców o planowanych działaniach. Zwiększa
to akceptację tych działań. Jako menedżer ds. ochrony klimatu zastanawiam
się również, jakie kampanie mogę wykorzystać, aby zwrócić uwagę opinii publicznej na temat ochrony klimatu. Dobrą możliwość stanowi tu na przykład
„STADTRADELN”. To konkurs, w którym chodzi o to, by przez 21 dni odbyć
rowerem swoją codzienną podróż, co ma stanowić przyjazny sposób dla
ochrony klimatu).
Kolejnym polem działania jest rozbudowa i intensyfikacja sieci współpracy
w ramach uczestniczących gmin oraz urzędów i ponadregionalnej sieci współpracy z innymi pełnomocnikami ds. ochrony klimatu.
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Welche Aufgaben erfüllt ein Klimaschutzmanager?
Als Klimaschutzmanager habe ich die Aufgabe die Maßnahmen des „Integrierten
kommunalen Energiekonzeptes Niederoderbruch-Oberbarnim“ von 2013
umzusetzen. In dem Konzept enthalten ist ein Maßnahmenkatalog, der die
Aufgaben und umzusetzenden Projekte vorgibt. Die Maßnahmen und Aktivitäten
beziehen sich dabei auf die Bereiche Energieeffizienz, erneuerbare Energien
und Mobilität. Gleichzeitig dient der Katalog als Übersicht, welche Maßnahmen
bereits umgesetzt wurden, aktuell umgesetzt werden und welche noch in der
Planung sind. Außerdem wird damit auch protokoliert, welche Einsparungen
realisiert werden konnten.
Auch die Sensibilisierung der Bevölkerung für die umzusetzenden Maßnahmen
sowie die Öffentlichkeitsarbeit sind ein Bestandteil meiner Arbeit. Es ist wichtig
die Bevölkerung über geplante Maßnahmen im Vorfeld zu informieren. Dadurch
steigt die Akzeptanz für diese Maßnahmen. Als Klimaschutzmanager überlege
ich auch, mit welchen Aktionen ich die Öffentlichkeit auf das Thema Klimaschutz
aufmerksam machen kann. So ist das „STADTRADELN“ beispielsweise eine
gute Möglichkeit dafür. (STADTRADELN ist ein Wettbewerb, bei dem es darum
geht, 21 Tage lang möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad
zurückzulegen.)
Ein weiteres Tätigkeitsfeld ist der Ausbau und die Intensivierung der
Netzwerkarbeit innerhalb der beteiligten Kommunen und des Amtes und die
überregionale Vernetzung mit anderen Klimaschutzmanagern.

Jak doszło do powstania stanowiska pełnomocnika ds. ochrony
klimatu?
Od pewnego czasu w Powiecie Märkisch-Oderland istniało pragnienie większej współpracy między gminami. Poszczególne administracje poszukiwały
odpowiednich tematów, które byłyby przedmiotem wspólnego zainteresowania wszystkich zaangażowanych stron. Jednym z nich była ochrona klimatu.
W związku z tym podjęto decyzję o sporządzeniu gminnej koncepcji energetycznej. Celem koncepcji było opracowanie strategii umożliwiających redukcję
gazów cieplarnianych w regionie, obniżenie kosztów eksploatacji w celu odciążenia gospodarstw domowych w perspektywie średnio i długoterminowej
oraz generowanie lokalnego wzrostu gospodarczego, a tym samym wpływów
podatkowych.
Równocześnie poszukiwano środków na realizację koncepcji energetyki miejskiej. Jednym z zalecanych działań było wówczas zatrudnienie menedżera ds.
ochrony klimatu, aby w sposób aktywny i ukierunkowany realizować wszystkie
zadania i środki koncepcji energetycznej.

Wie kam es zur Position des Klimaschutzmanagers?
Es bestand seit längerer Zeit der Wunsch nach mehr interkommunaler
Zusammenarbeit im Landkreis Märkisch-Oderland. Die einzelnen Verwaltungen
waren auf der Suche nach geeigneten Themen, welche für alle Beteiligte von
gemeinsamem Interesse waren. Klimaschutz war eines davon.
So wurde der Beschluss gefasst, ein kommunales Energiekonzept erstellen zu
lassen. Ziel des Konzeptes ist es, Strategien zu entwickeln, die es ermöglichen, in
der Region Treibhausgase zu reduzieren, die Betriebskosten zur Entlastung der
Haushalte mittel- bis langfristig zu senken und lokales Wirtschaftswachstum
und somit Steuereinnahmen zu generieren.
Zeitgleich ging es auch um eine Förderung für das kommunale Energiekonzept.
Eine der empfohlenen Maßnahmen war dann die Einstellung des
Klimaschutzmanagers, um alle Aufgaben und Maßnahmen des Energiekonzeptes
aktiv und zielgerichtet umzusetzen.

Urząd Barnim-Oderbruch oraz miasta Bad Freienwalde i Wriezen
są bardzo zaangażowane w ochronę klimatu i efektywne wykorzystanie energii w regionie. Jakie projekty i działania zostały już
zrealizowane?
W ostatnich latach zrealizowano już wiele projektów, takich jak:
• biogazownia z podłączoną lokalną siecią ciepłowniczą w gminie
Neutrebbin
• wymiana konwencjonalnych źródeł światła na wysokowydajną technologię
LED w zakresie oświetlenia ulicznego i nieruchomości gminnych
• rozbudowa infrastruktury do ładowania akumulatorów - instalacja punktów
e-ładowania we Wriezen i Bad Freienwalde
• wprowadzenie pojazdów elektrycznych do floty pojazdów komunalnych
urzędu Barnim-Oderbruch i Wriezen
• instalacja systemu fotowoltaicznego na dachu szkoły w Altreetz
• przejście na „zieloną energię elektryczną” dla oświetlenia ulicznego i nieruchomości komunalnych
• wdrażanie ofert edukacji ekologicznej, takich jak śniadanie klimatyczne
w przedszkolach.

Das Amt Barnim-Oderbruch, die Städte Bad Freienwaldeund
Wriezen engagieren sich sehr für den Klimaschutz und die effiziente
Energienutzung in der Region. Welche Projekte und Maßnahmen
wurden schon umgesetzt?
In den letzten Jahren konnten schon viele Projekte umgesetzt werden, wie:
• eine Biogasanlage mit angeschlossenen Nahwärmenetz in der Gemeinde
Neutrebbin
• der Ausstausch von konventionellen Leuchtmitteln mit hocheffizienter LED10

•
•
•
•
•

Technik im Bereich Straßenbeleuchtung und kommunaler Liegenschaften
der Ausbau der Ladeinfrastruktur – die Errichtung von E-Ladesäulen in
Wriezen und Bad Freienwalde
die Einführung von Elektrofahrzeugen im kommunalen Fuhrpark vom Amt
Barnim-Oderbruch und Wriezen
Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Schuldach in Altreetz
der Umstieg auf „Grünen Strom“ für Straßenbeleuchtung und für die
kommunalen Liegenschaften
die Durchführungsangebote von Umweltbildungsangeboten, wie etwa dem
Klimafrühstück in Kitas.

Które projekty są obecnie w fazie realizacji?
Ważnym zadaniem dla promocji elektromobilności jest rozbudowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Podjęto decyzję o zainstalowaniu punktów
ładowania w Bad Freienwalde i Neutrebbin. Kolejne słupy do ładowania planowane są w gminie Oderaue w Zollbrücke oraz w gminie Reichenow-Möglin.
Kolejnym punktem ciężkości jest rozwój energii odnawialnych i oświetlenia
LED. I również w tym roku ponownie weźmiemy udział w akcji STADTRADELN.
Nasze projekty mają również pewien efekt wzorca do naśladowania. Co właściwie urząd lub miasto już zrobiło, jak to wygląda dzisiaj i jakie są konkretne
rezultaty? Są to kluczowe pytania dla obywateli, szkół, przedszkoli, firm lub organizacji pozarządowych, aby samodzielnie rozpocząć działania lub projekty
na rzecz ochrony klimatu.
Na naszej stronie internetowej www.oder-klimaschutz.de znajdą Państwo
więcej informacji na temat ochrony klimatu w gminach i zarządzania ochroną
klimatu.

Welche Projekte sind aktuell in der Umsetzungsphase?
Zur Förderung der Elektromobilität ist der Ausbau der E-Ladesäulen eine
wichtige Aufgabe. Beschlossene Sache ist die Errichtung von Ladesäulen in
Bad Freienwalde und Neutrebbin. Für die Gemeinde Oderaue in Zollbrücke
sowie für die Gemeinde Reichenow-Möglin sind weitere Ladesäulen geplant.
Ein weiterer Schwerpunkt ist der Ausbau der erneuerbaren Energien und die
LED-Beleuchtung. Und auch in diesem Jahr werden wir wieder an der Aktion
STADTRADELN teilnehmen.
Unsere Projekte haben auch eine gewisse Vorbildwirkung. Was hat das Amt bzw.
die Stadt eigentlich schon gemacht, wie sieht es heute aus und welche konkreten
Ergebnisse liegen vor? Das sind ausschlaggebende Fragen, um selber als Bürger,
Schule, Kita, Firma oder NGO dann tätig zu werden, um Klimaschutzaktivitäten
oder Projekte zu starten.
Auf unserer Internetseite www.oder-klimaschutz.de gibt es weitere Informationen
zum kommunalen Klimaschutz und zum Klimaschutzmanagement.

Jaki był lub jest odzew ze strony ludności?
Z biegiem lat wzrosła akceptacja dla pełnomocnika ds. ochrony klimatu.
Wszystko, co nowe, musi się najpierw sprawdzić. Ogólnie rzecz biorąc, temat
zmian klimatycznych zaprzątnął umysły ludzi. Każdy, kto w ciągu ostatnich
dwóch lat przejeżdżał obok pola kukurydzy i widział, jak słabo rosną rośliny,
wie, że coś jest nie tak. Martwe drzewa, dotknięte suszą, można zobaczyć na
każdym spacerze. Ponadto, z powodu łagodnej zimy roślinom brakuje ważnego czasu na regenerację i są one bardziej narażone na stres. Dla wszystkich
jest jasne, że nie możemy rozwiązać tego problemu na szczeblu lokalnym.
Jednak projekty, które się tam rozpoczynają, mogą również wywoływać niezadowolenie. Doskonałym przykładem jest rozwój odnawialnych źródeł energii.
Większość społeczeństwa popiera to rozwiązanie. Ale kiedy przychodzi do projektu na progu, prawie zawsze pojawia się opór. W przyszłości chcemy zwrócić się do obywateli jeszcze wcześniej i zaoferować im aktywne uczestnictwo.
Powinno to wzmocnić akceptację i umożliwić rozwój energii odnawialnych.

Wie war bzw. ist die Resonanz in der Bevölkerung?
Die Akzeptanz des Klimaschutzmanagers ist mit den Jahren gestiegen. Alles
was neu ist muss sich ja auch ersteinmal bewähren. Generel ist es so, dass das
Thema Klimawandel in den Köpfen der Leuten angekommen ist. Jeder der in den
letzten 2 Jahren an einem Maisfeld vorbeigefahren ist und sieht, wie kümmerlich
die Pflanzen wachsen, weiss, dass da etwas nicht stimmt. Abgestorbene,
durch Trockenheit in Mitleidenschaft gezogene Bäume sieht man bei jedem
Spaziergang. Darüber hinaus fehlt den Pflanzen durch den milden Winter auch
noch die wichtige Regenerationszeit und haben ebenfalls mehr Stress. Das wir
das Problem nicht lokal lösen können ist jedoch auch jeden klar.
Projekte die da ansetzen, können allerdings auch Unmut erzeugen. Ein
Paradebeispiel ist der Ausbau der erneuerbaren Energien. Dieser wird zwar von
der Mehrheit der Bevölkerung befürwortet. Kommt es jedoch zu einem Projekt
vor der Haustür regt sich fast immer Wiederstand. Hier wollen wir in Zukunft
noch früher auf die Bürger zugehen und aktive Angebote der Beteiligung bieten.
Dies soll die Akzeptanz stärken und den Ausbau der erneuerbaren Energien
ermöglichen.

Konsultacje oferowane są dla obywateli i firm - jak są one odbierane przez obywateli, organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa?
Odwiedzający są zadowoleni, że mają tu pierwszy punkt kontaktowy i mogą
otrzymać informacje. Duże zainteresowanie, zwłaszcza w godzinach konsultacji, skierowane jest na modernizację i możliwości dofinansowania. W szczególności wymiana ogrzewania, instalacja systemów solarnych na dachu lub
modernizacja energetyczna są głównymi obszarami zainteresowania. Udzie-
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lam pierwszych wskazówek, jak również doradzam, jak i gdzie dalej pytać,
kto przeprowadza kompleksowe remonty lub konkretne osobiste konsultacje
energetyczne.

Es werden Beratungen für Bürger und Unternehmen angeboten.
Wie werden diese von Bürgern, NGO´s und Unternehmen
angenommen?
Die Besucher sind froh, hier eine erste Anlaufstelle zu haben und Informationen
zu erhalten. Viel Interesse, insbesondere in den Sprechstunden, gilt der
Modernisierung und den Fördermöglichkeiten. Besonders der Austausch von
Heizung, Installation von Solaranlagen auf dem Dach oder die energetische
Sanierung bilden die Schwerpunkte. Ich gebe erste Hinweise sowie Ratschläge
wie und wo man sich weiter erkundigen kann oder wer umfassende Sanierungen
bzw. konkrete persönliche Energieberatungen durchführt.

Czy ma Pan jakieś wskazówki dla naszych organizacji pozarządowych dotyczące działań lub środków, które mogą przyczynić się
do ochrony klimatu?
Jak różne są organizacje pozarządowe, tak różne są możliwe działania. Każda
organizacja pozarządowa może pytać i wdrażać działania zgodnie ze swoimi
możliwościami. Pytania te to na przykład: Gdzie są własne mocne strony? Co
jest możliwe lokalnie? Z jakich zasobów już korzystamy? Jak się poruszać?
Co spożywamy podczas uroczystości-spotkań? Czy nasze uroczystości
i imprezy organizujemy w miarę możliwości w sposób neutralny dla klimatu/
środowiska? Również mniejsze rzeczy mogą być zintegrowane i wdrożone
do codziennej działalności stowarzyszenia. Oto kilka przykładów - przejście
na ekologiczną energię elektryczną, używanie papieru z recyklingu, przejście

na oświetlenie LED lub rezygnacja z jednorazowej zastawy stołowej podczas
imprez. Jeśli każda organizacja pozarządowa wypróbuje swoje możliwości,
to z pewnością znajdzie się wiele możliwości. Często pomocna jest również
wymiana z osobami z zewnątrz w celu poznania organizacji, ponieważ człowiek zazwyczaj działa według własnych przyzwyczajeń. Wymiana ta może odbywać się w ramach spotkań networkingowych. Oczywiście zainteresowane
osoby zapraszam również do skorzystania z moich godzin pracy w biurze, aby
wspólnie porozmawiać o indywidualnych możliwościach.

Haben Sie ein paar Tipps für unsere NGO`s zu Aktivitäten oder
Maßnahmen welche zum Klimaschutz beitragen können?
So unterschiedlich NGO`s sind, so unterschiedlich sind auch mögliche
Maßnahmen. Jede NGO kann sich mit Fragen beschäftigen und entsprechend
ihrer Möglichkeiten Maßnahmen umsetzen. Diese Fragen sind etwa: Wo liegen
die eigenen Stärken? Was ist lokal möglich? Welche Ressourcen nutzt man
bereits? Wie bewegen wir uns fort? Was konsumieren wir bei Vereinsfeiern?
Gestalten wir unsere Feste und Veranstaltungen weitestgehend klimaneutral/
umweltfreundlich? Aber auch kleinere Dinge kann man in die tägliche
Vereinstätigkeit einbinden und umsetzen. Auch hier ein paar Beispiele –
Umstellung auf Grünen Strom, Recyclingpapier verwenden, Beleuchtung auf
LED umstellen oder bei Veranstaltungen auf Wegwerfgeschirr verzichten.
Wenn jede NGO seine eigenen Möglichkeiten auf den Prüfstand stellt, dann
finden sich sicherlich viele Möglichkeiten. Oft hilft auch der Austausch mit
Außenstehenden mit Blick auf die Organisation, da man selbst meist gemäß
seinen eigenen Gewohnheiten agiert. Dieser Austausch kann in Rahmen von
Netzwerkveranstaltungen stattfinden. Interessierte können natürlich auch
gerne meine Sprechstunden wahrnehmen, um zusammen über die individuellen
Möglichkeiten zu sprechen.

Co my jako mieszkańcy pogranicza polsko-niemieckiego
możemy zrobić dla ochrony klimatu?

Was können wir als Bewohner des deutsch-polnischen
Grenzgebietes für den Klimaschutz tun?
Nasze wyzwanie / Unsere Herausforderung
Pij wodę! Z kranu
Trinken Sie Wasser! Aus dem Wasserhahn
Gdy w restauracji zapytamy się czy oferują w niej wodę z kranu, to niestety najczęściej dostajemy odpowiedź negatywną, a przecież w najlepszych restauracjach świata można napić się kranówki. Za darmo. W Polsce moda na to
dopiero kiełkuje, a są również lokale, które za wodę z kranu każą sobie płacić.
Czasem wystarczy rozmowa z menadżerem lub właścicielem lokalu aby
wprowadzono do karty wodę z kranu. We Wrocławiu w ramach akcji #wrocławniemarnuje udało się w ten sposób namówić 10 restauracji do serwowania kranówki. Zostały wyróżnione na interaktywnej mapie miasta, na której

Nie ma żadnych wątpliwości, że woda płynąca w polskich kranach jest
w porządku. W laboratoriach MPWiK woda badana jest kilkaset razy dziennie. Co niektórym może przeszkadzać jej smak i jest to absolutnie zrozumiałe.
W niektórych domach zbyt intensywnie pachnie chlorem, ale jego dawki są
bezpieczne i konieczne, by w wodzie nie było bakterii.
Ta w butelkach bywa łagodniejsza, ale niekoniecznie zdrowsza. Spośród dostępnych w polskich sklepach 200 marek wód tylko 30 to wody mineralne.
Amerykańska organizacja Food and Water Watch w swoim raporcie stwierdziła, że ponad połowa wód w butelkach jest zwykłą kranówką. Często też wody
sprzedawane jako źródlane są czerpane z tego samego ujęcia, z którego kranówkę pobierają miejskie wodociągi.
W cenie półlitrowej butelki jest jakieś 360 litrów kranówki. Można zyskać kilkaset złotych/euro rocznie i wyprodukować 20 kilogramów mniej plastiku.
Jeśli mamy wątpliwości co do składu wody z kranu, to zawsze możemy zlecić
jej badanie. Można spróbować skłonić zarządcę budynku w którym się mieszka do zlecenia takiego testu.
Wenn wir in einem Restaurant fragen, ob sie Leitungswasser anbieten, bekommen wir leider meist eine negative Antwort, und doch kann man in den besten
Restaurants der Welt Leitungswasser trinken. Umsonst. In Polen ist das gerade
in Mode gekommen und es gibt auch Restaurants, die für Leitungswasser Geld
verlangen.

można sprawdzić miejsca działające w duchu idei zero waste. W każdym mieście można zrobić podobną mapę. Wystarczy w ulubionych miejscach zapytać
o kranówkę, a jeśli jej nie ma w ofercie można zasugerować, żeby rozważono
jej wprowadzenie. Wiadomość o takich miejscach można udostępnić w mediach społecznościowych i opowiedzieć o tym znajomym.
Na zakup wody w butelkach Polacy wydają trzy miliardy złotych rocznie, kupując ich cztery i pół miliarda. Tylko nieco ponad miliard trafia do recyklingu.
Reszta na wysypiska, do lasów i rzek. Wiele osób zachęcających do picia kranówki jest oskarżanych o to, że namawiają do zatruwania sobie życia. Krążą
legendy o starych rurach, azbeście i cynku. O bakteriach kałowych i moczu
w wodzie. Jak również o tym, że można przeciąć rury i nasypać do wody szkodliwych substancji.

Manchmal reicht ein Gespräch mit dem Manager oder Besitzer des Restaurants
aus, um Leitungswasser auf die Speisekarte zu bringen. In Wrocław gelang es
uns im Rahmen der Aktion #wrocławniemarnuje (#wrocławnonwastes), 10 Restaurants davon zu überzeugen, Leitungswasser auszuschenken. Sie wurden auf
einer interaktiven Karte der Stadt dargestellt, auf der Sie die Orte sehen können,
die im Sinne der Zero-Waste-Idee handeln. Eine ähnliche Karte kann in jeder
Stadt erstellt werden. Alles, was Sie tun müssen, ist, in Ihren Lieblingslokalen
nach Leitungswasser zu fragen, und wenn es nicht im Angebot ist, können Sie
vorschlagen, dass sie die Einführung von Leitungswasser in Betracht ziehen. Sie
können die Nachrichten über solche Orte in den sozialen Medien teilen und Ihren
Freunden davon erzählen.
Die Polen geben jährlich drei Milliarden Zloty für den Kauf von Wasser in Flaschen aus und kaufen viereinhalb Milliarden Flaschen. Nur etwas mehr als eine
Milliarde wird recycelt. Der Rest geht auf Mülldeponien, Wälder und Flüsse. Viele
Menschen, die zum Trinken von Leitungswasser ermutigen, werden beschuldigt,
versucht zu haben, ihr Leben zu vergiften. Es gibt Legenden über alte Rohre,
Asbest und Zink. Über Fäkalien und Urin im Wasser. Sowie die Tatsache, dass
Rohre geschnitten und Schadstoffe ins Wasser gegossen werden können.
Es besteht kein Zweifel, dass das Wasser, das in polnischen Wasserhähnen
fließt, in Ordnung ist. In den Laboren des MPWiK (poln. Abkürzung für „Städti-
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sches Wasser- und Abwasserunternehmen“ - Anmerkung der Übersetzerin) wird
das Wasser mehrere hundert Mal am Tag getestet. Das kann manche Leute mit
seinem Geschmack stören und es ist absolut verständlich. In manchen Häusern
riecht es zu intensiv nach Chlor, aber die Dosierung ist sicher und notwendig,
damit es keine Bakterien im Wasser gibt.
Das in Flaschen kann milder sein, ist aber nicht unbedingt gesünder. Von den
200 in polnischen Geschäften erhältlichen Wassermarken sind nur 30 Mineralwässer. Die amerikanische Organisation Food and Water Watch gab in ihrem
Bericht an, dass mehr als die Hälfte des in Flaschen abgefüllten Wassers aus
normalem Leitungshahn fließt. Oft wird als Quellwasser verkauftes Wasser aus
derselben Wasseraufnahme entnommen, aus der die kommunale Wasserversorgung das Leitungswasser bezieht.
Für den Preis einer Halbliterflasche gibt es etwa 360 Liter Leitungswasser. Sie
können ein paar hundert PLN/Euro pro Jahr gewinnen und 20 Kilogramm weniger Plastik produzieren.
Wenn wir Zweifel an der Zusammensetzung des Leitungswassers haben, können wir es jederzeit testen lassen. Sie können versuchen, den Verwalter des Gebäudes, in dem Sie wohnen, dazu zu bringen, einen solchen Test anzuordnen..

Sprzedaj, oddaj, wymień
Verkaufen, spenden, tauschen
Jeśli chcemy mieć mniejszy bałagan, należy pozbyć się rzeczy, których nie
potrzebujemy lub nie używamy. Ich nadmiar może zwyczajnie męczyć. Gromadzenie daje złudne poczucie bezpieczeństwa. Często trzymamy w szafie
kilkadziesiąt sukienek po dziecku, na wypadek gdyby urodziła się druga córka.
A gdy na świat przychodzi syn, nie mamy żadnych chłopięcych ciuchów.
W takiej sytuacji wystarczy znaleźć ogłoszenie np. na Facebooku, że ktoś ma
komplet dla noworodka i za grosze można nabyć całą wyprawkę.
Gdy tylko dzieci wyrastają z ubrań, zabawek, książek, sprzętów sportowych –
można szukać im nowego domu. Można nawiązać ze znajomymi transakcję
wiązaną – oddawać rzeczy które nam są już nie potrzebne za coś innego.
Dzięki temu tworzy się wokół siebie przestrzeń, która pozytywnie wpływa na
samopoczucie. Nadmiar rzeczy prowadzi do frustracji i ciągłych prób upychania w szafkach porozrzucanych przedmiotów.

•

zróbmy listę potencjalnych zakupów. Zaznaczmy na niej to czego potrzebujemy, co się nam podoba i nie zaglądajmy do tej listy przez miesiąc.
Potem sprawdźmy, czy rzeczywiście bez tych rzeczy nie można żyć.

Wenn Sie weniger Unordnung haben wollen, trennen Sie sich von Dingen, die Sie
nicht brauchen oder benutzen. Ein Übermaß an ihnen kann einfach anstrengend
sein. Anhäufung gibt ein falsches Gefühl von Sicherheit. Wir haben oft Dutzende
von Babykleidern in unserem Kleiderschrank, nur für den Fall, dass eine zweite
Tochter geboren wird. Und wenn ein Sohn geboren wird, haben wir keine Jungensachen. In dieser Situation reicht es aus, wenn man z.B. auf Facebook eine
Anzeige findet, dass jemand ein Set für ein Neugeborenes hat und man eine
ganze Babyausstattung für fast nichts kaufen kann.
Sobald Ihre Kinder aus ihren Kleidern, Spielsachen, Büchern und Sportgeräten
herausgewachsen sind, können Sie sich nach einem neuen Zuhause für sie umsehen. Sie können mit Ihren Freunden ein Schnäppchen machen - verschenken
Sie Dinge, die Sie nicht mehr brauchen, im Tausch gegen etwas anderes. Auf
diese Weise schaffen Sie Raum um sich herum, was sich positiv auf Ihr Wohlbefinden auswirkt. Ein Übermaß an Dingen führt zu Frustration und ständigen
Versuchen, Dinge in Schränken zu verstauen.
Also:
•

Schaffen wir die Scham-Schublade ab. Jeder hat eine Stelle, an der er unnötige oder beschädigte Dinge stopft.

•

Überprüfen wir die Schränke einmal im Monat. Wenn wir etwas nicht nutzen,
verkaufen wir es oder geben zurück.

•

Eliminieren wir Dinge, die wir doppelt haben.

•

Erstellen wir eine Liste möglicher Einkäufe. Markieren wir darauf, was wir
brauchen, was uns gefällt, und überprüfen wir diese Liste einen Monat lang
nicht. Dann prüfen wir, ob es wirklich unmöglich ist, ohne diese Dinge zu
leben.

A więc:
•

zlikwidujmy szufladę wstydu. Każdy ma miejsce, w którym upycha niepotrzebne albo uszkodzone rzeczy,

•

raz w miesiącu przeglądnijmy szafki. Jeśli czegoś nie używamy, sprzedajmy to, albo oddajmy,

•

eliminujmy rzeczy, które się dublują,
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